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Etický kodex bereme jako závazek ke všem svým zainteresovaným stranám. Klademe důraz na poctivé, etické
jednání, držíme se přísných morálních zásad a podporujeme týmovou práci. Snažíme se budovat obchodní
vztahy postavené na dlouhodobé spolupráci a společných zájmech.
Tento závazek je pro nás vizí úspěchu a zachování si dobrého jména společnosti. Od všech ve společnosti a to
bez výjimky, očekáváme dodržování etického kodexu, čímž společně přispíváme k ochraně morálního kreditu
naší společnosti.

ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, CO DĚLÁME KAŽDÝ DEN

Platná legislativa
• Dodržujeme ústavu, zákony a mezinárodní smlouvy

Lidská práva & Svoboda zaměstnanců
• Lidé jsou pro nás tím nejhodnotnějším
• Jsme zavázáni poskytovat bezpečné a přívětivé prostředí, ve kterém si vážíme všech pracovníků a zákazníků a
respektujeme je
• Nepodporujeme nucenou a dětskou práci, tudíž nezaměstnáváme osoby mladší 15let
• Pro naše zaměstnance vytváříme dobré pracovní podmínky, které zahrnují spravedlivou mzdu, pracovní dobu
jsme schopni upravit s ohledem na soukromý život a rodinu
• Benefity jsou nastaveny v souladu s názory zaměstnanců, kterým vedení společnosti naslouchá
• Podporujeme aktivní vzdělávání a osobní rozvoj všech zaměstnanců
• Věříme, že naši pracovníci jsou a budou spokojeni v prostředí, kde s nimi je jednáno s vážností a respektem
• Sledujeme dodržování lidských práv, nepřipouštíme diskriminaci
• Nestrpíme znevažování zaměstnanců v kolektivu, ponižování, urážení či vytváření nepřátelského prostředí
• Oblast dodržování zákonů a předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro nás prioritní a
neseme za to plnou odpovědnost

Hospodářská soutěž & Korupce
U hospodářské soutěže striktně dodržujeme:
• každý má právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a
sdružovat se k výkonu této činnosti
• každý má povinnost dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmí účast v soutěži zneužít
V rámci korupce a úplatkářství nesmlouvavě odmítáme:
• jakékoliv dary, či jiné platby, které by mohly ovlivnit obchodní vztahy
• jakoukoliv kompenzaci, výhodu za účelem ovlivnění obchodního vztahu

Ochrana životního prostředí
• Firma koná ve spolupráci s externím poradcem veškeré kroky a opatření zamezující znečišťování životního
prostředí dle všech zákonných povinností
• Usilujeme o snižování energetické náročnosti a vyvíjíme veškeré úsilí na plnění požadavků hospodaření
s energiemi
• Dodržujeme pravidla pro nakládání s odpady, přijímáme veškerá opatření pro zabránění znečišťování vod,
ovzduší
• Každý rok jsme úspěšně auditováni dle normy ISO 14001
• Naše společnost je zapojena do CSR projektu EKO-KOM zodpovědná firma, který prohlubuje společenskou
odpovědnost firem a jejich zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace odpadu

Důvěryhodnost & ochrana osobních údajů
• Důvěrné informace jsou naším nejcennějším majetkem, proto požadujeme zachování naprosté loajality o
našem know-how, osobních údajích našich zaměstnanců a zákazníků
• Porušení tohoto pravidla je bráno je vážné porušení pracovních povinností

Společenská angažovanost
• Každý zaměstnanec, který je svědkem neetického chování, porušení zákona nebo má podezření na tyto skutky,
je povinen skutečnost hlásit svému nadřízenému
• Vedení společnosti zapojuje své zaměstnance do rozhodování o společenské odpovědnosti firmy
• Zaměstnanci jsou tak pro společnost hnací silou k vytváření co nejlepšího prostředí a tímto krokem
podporujeme týmovou práce
• Vytrvale pracujeme na neustálém zlepšování, za pomoci všech zaměstnanců se tak snažíme vyrábět produkty
prvotřídní kvality a vyhovět tak všem našim zákazníkům
• V našich vizích, plánech a rozhodnutích jsou vždy zohledněny zájmy našich obchodních partnerů, zaměstnanců
a bereme vážně i vliv na kraj, ve kterém působíme

Základem Etického kodexu
společnosti ČeMeBo jsou
„Naše

hodnoty v praxi“

